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Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa 
Panel 4 taċ-Ċittadini Ewropej: 
"L-UE fid-dinja / Migrazzjoni"  

 
RAKKOMANDAZZJONIJIET ADOTTATI MILL-PANEL (BIEX JITRESSQU QUDDIEM 
IL-PLENARJA) 
 
 
Fluss 1 Awtodipendenza u stabbiltà  
 
Sottofluss 1.1 Awtonomija tal-UE  
 
 

1. Nirrakkomandaw li prodotti strateġiċi magħmulin fl-Ewropa (bħal prodotti 
agrikoli, semikondutturi, prodotti mediċi u teknoloġiji diġitali u ambjentali 
innovattivi) jiġu promossi aħjar u jingħataw appoġġ finanzjarju biex jibqgħu 
disponibbli u aċċessibbli għall-konsumaturi Ewropej u jitnaqqsu kemm jista' 
jkun id-dipendenzi minn barra l-Ewropa. Dan l-appoġġ jista' jinkludi politiki 
strutturali u reġjonali, appoġġ biex l-industriji u l-ktajjen tal-provvista jibqgħu 
fl-UE, ħelsien mit-taxxa, sussidji, politika attiva dwar l-SMEs kif ukoll 
programmi edukattivi biex il-kwalifiki u l-impjiegi relatati jinżammu fl-Ewropa. 
Madankollu, politika industrijali attiva għandha tkun selettiva u ffukata fuq 
prodotti innovattivi jew fuq prodotti li jkunu indispensabbli biex jiġu żgurati 
ħtiġijiet u servizzi bażiċi. 
 
Nirrakkomandaw hekk għaliex l-Ewropa daħlet f'wisq dipendenzi minn barra l-
Ewropa f'oqsma kruċjali li għandhom potenzjal għal kunflitti diplomatiċi u li 
jistgħu jirriżultaw f'nuqqas ta' prodotti jew servizzi bażiċi jew strateġikament 
rilevanti. Billi ta' sikwit l-ispejjeż tal-produzzjoni fl-UE jkunu ogħla minn f'partijiet 
oħra tad-dinja, promozzjoni u appoġġ aktar attivi għal dawn il-prodotti 
jippermettu u jinċentivaw lill-Ewropej jixtru prodotti Ewropej kompetittivi. Dan 
isaħħaħ ukoll il-kompetittività tal-Ewropa u jżomm l-industriji u l-impjiegi 
orjentati lejn il-futur fl-Ewropa. Reġjonalizzazzjoni aktar b'saħħitha tal-
produzzjoni tnaqqas ukoll l-ispejjeż tat-trasport u l-ħsara ambjentali. 
 
 

2. Nirrakkomandaw li l-UE tnaqqas id-dipendenzi mill-importazzjonijiet taż-żejt u 
l-gass. Dan għandu jsir billi jingħata appoġġ attiv lit-trasport pubbliku u lil 
proġetti ta' effiċjenza enerġetika, network ferrovjarju u tal-merkanzija 
b'veloċità għolja fl-Ewropa kollha, l-espansjoni tal-provvista ta' enerġija nadifa 
u rinnovabbli (partikolarment mix-xemx u mir-riħ) u teknoloġiji alternattivi 
(bħall-idroġenu jew l-iskart għall-enerġija). L-UE għandha tippromwovi wkoll 
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il-bidla kulturali mill-karozza individwali għat-trasport pubbliku, l-e-car sharing 
u r-rota. 
 
Nirrakkomandaw hekk għaliex dan joħloq sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd, kemm 
f'termini tal-awtonomija tal-Ewropa minn dipendenzi esterni kif ukoll f'termini 
ta' miri ambizzjużi għall-klima u t-tnaqqis tas-CO2. Dan jippermetti wkoll li l-
Ewropa ssir attur b'saħħtu fit-teknoloġiji orjentati lejn il-futur, isaħħaħ l-
ekonomija tagħha u joħloq l-impjiegi. 
 
 

3. Nirrakkomandaw li tiġi adottata liġi fil-livell tal-UE sabiex jiġi żgurat li l-proċessi 
kollha ta' produzzjoni u provvista tal-UE u l-prodotti impurtati jkunu konformi 
mal-istandards Ewropej kwalitattivi, etiċi, sostenibbli u applikabbli kollha tad-
drittijiet tal-bniedem, u li tingħata ċertifikazzjoni għal prodotti konformi ma' 
din il-liġi. 
 
Nirrakkomandaw hekk għax dan jgħin kemm lill-konsumaturi kif ukoll lin-
negozjanti billi jagħmilhielhom aktar faċli biex isibu informazzjoni dwar il-
prodotti li jkunu qed jixtru/jinnegozjaw. Dan isir permezz ta' verifika tas-sistema 
ta' ċertifikazzjoni; iċ-ċertifikazzjoni tgħin ukoll biex jitnaqqas id-distakk bejn il-
prodotti rħas u għaljin disponibbli fis-suq. Il-prodotti rħas ma jilħqux l-istandard 
meħtieġ u għalhekk ma jkunux jistgħux jgħaddu bħala ta' kwalità tajba. Prodott 
li jikkwalifika għal din iċ-ċertifikazzjoni jkun qed jikkontribwixxi għall-ħarsien tal-
ambjent, l-iffrankar ta' riżorsi u l-promozzjoni ta' konsum responsabbli. 
 
 

4. Nirrakkomandaw l-implimentazzjoni ta' programm mifrux mal-Ewropa kollha 
b'appoġġ għall-produtturi lokali żgħar minn setturi strateġiċi f'kull Stat 
Membru. Dawn il-produtturi jiġu mħarrġa professjonalment, megħjuna 
finanzjarjament permezz ta' sussidji u mħeġġa jipproduċu (fejn il-materja 
prima tkun disponibbli fl-UE) aktar oġġetti li jissodisfaw ir-rekwiżiti, minflok 
nirrikorru għall-importazzjoni. 
 
Nirrakkomandaw hekk għaliex bl-għajnuna li tagħti lill-produtturi bbażati fl-
Ewropa f'setturi strateġiċi, l-Unjoni tkun tista' tilħaq awtonomija ekonomika 
f'dawn is-setturi. Dan jista' biss isaħħaħ il-proċess kollu tal-produzzjoni u b'hekk 
jippromwovi l-innovazzjoni. Dan iwassal għal produzzjoni aktar sostenibbli tal-
materja prima fl-UE, u konsegwentement għal tnaqqis fl-ispejjeż tat-trasport u 
titjib fil-ħarsien tal-ambjent. 
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5. Nirrakkomandaw titjib fl-implimentazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell 
Ewropew permezz ta': sensibilizzazzjoni f'pajjiżi li ma jkunux konformi 
biżżejjed mal-KEDB (il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem) jew 
mal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali; kontroll strett, bil-koordinazzjoni tal-UE u l-mekkaniżmu tat-
Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja, ta' kemm id-drittijiet tal-bniedem huma 
rispettati fost l-Istati Membri u infurzar qawwi tal-konformità permezz ta' tipi 
differenti ta' sanzjonijiet. 
 
Nirrakkomandaw hekk għax l-Istati Membri diġà qablu dwar id-drittijiet tal-
bniedem meta rratifikaw il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, iżda 
issa hemm bżonn tiżdied l-aċċettazzjoni f'kull stat individwali sabiex jiġi żgurat li 
d-drittijiet tal-bniedem ikunu magħrufa u implimentati attivament f'dawn l-Istati 
Membri. 
 
 

6. Nirrakkomandaw li titnieda reviżjoni u kampanja ta' komunikazzjoni intensa 
f'livell trans-Ewropew sabiex il-EURES (is-Servizzi Ewropej tal-Impjiegi), il-
Portal tal-UE dwar l-Immigrazzjoni u l-Għodda tal-UE għall-Profili tal-Ħiliet 
għaċ-Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi jsiru magħrufa aħjar miċ-ċittadini Ewropej u 
jintużaw aktar ta' spiss mill-kumpaniji tal-UE biex jirreklamaw u 
jippubbliċizzaw il-postijiet vakanti tagħhom. 
 
Nirrakkomandaw li ma tinħoloqx pjattaforma online ġdida għar-reklamar ta' 
opportunitajiet ta' xogħol għaż-żgħażagħ Ewropej. Diġà jeżistu aktar minn 
biżżejjed inizjattivi simili fil-livell Ewropew. Nemmnu li t-titjib ta' dak li diġà jeżisti 
huwa ċ-ċavetta għall-promozzjoni tat-talent eżistenti u tal-opportunitajiet ta' 
impjieg fil-livell Ewropew. 
 

Sottofluss 1.2 Fruntieri  
 
 

7. Nirrakkomandaw il-ħolqien ta' sistema għall-migrazzjoni tal-ħaddiema lejn l-
UE li tkun ibbażata fuq il-ħtiġijiet reali tas-swieq tax-xogħol Ewropej. Għandu 
jkun hemm sistema unifikata ta' rikonoxximent ta' diplomi professjonali u 
akkademiċi fl-UE u minn pajjiżi terzi. Għandu jkun hemm offerti ta' kwalifiki 
professjonali kif ukoll ta' integrazzjoni kulturali u lingwistika għal migranti 
kwalifikati. L-applikanti għall-ażil bi kwalifiki rilevanti għandhom jingħataw 
aċċess għas-suq tax-xogħol. Għandu jkun hemm aġenzija integrata li n-
Network ta' Kooperazzjoni Ewropew tas-Servizzi tal-Impjiegi jista' jkun il-bażi 
għaliha. 
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Nirrakkomandaw hekk għax f'ċerti oqsma l-Ewropa għandha bżonn ħaddiema 
kwalifikati li ma jistgħux jiġu koperti għalkollox internament. Fil-preżent 
m'hemmx biżżejjed modi vijabbli biex wieħed japplika legalment għal permess 
tax-xogħol fl-UE. Sistema ta' rikonoxximent fl-Ewropa kollha għal diplomi 
professjonali u akkademiċi tiffaċilita l-kopertura ta' dawn il-ħtiġijiet u 
tippermetti aktar simplifikazzjoni fil-migrazzjoni tal-ħaddiema fl-UE u minn 
pajjiżi terzi. Il-lakuni fl-impjiegi jkunu jistgħu jiġu indirizzati b'mod aktar effettiv 
u l-migrazzjoni bla kontroll tkun tista' tiġi ġestita aħjar. Il-ftuħ tas-sistema tal-
migrazzjoni tal-ħaddiema għal dawk li jfittxu l-ażil jista' jgħin biex titħaffef l-
integrazzjoni tagħhom fl-ekonomiji u s-soċjetajiet Ewropej. 
 
 

8. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tespandi l-leġiżlazzjoni tagħha biex 
tagħti aktar setgħa u indipendenza lill-Frontex. Dan jippermetti lill-Aġenzija 
tintervjeni fl-Istati Membri kollha biex tkun tista' tiżgura l-protezzjoni tal-
fruntieri esterni kollha tal-UE. Madankollu, l-UE għandha torganizza awditi tal-
proċess dwar l-organizzazzjoni tal-Frontex, billi hemm bżonn trasparenza sħiħa 
fil-mod kif tiffunzjona l-Frontex biex jiġi evitat kull tip ta' abbuż. 
 
Nirrakkomandaw hekk għaliex inqisuha inaċċettabbli li l-Frontex tista' tiġi 
mċaħħda mill-aċċess għall-fruntieri, partikolarment f'sitwazzjonijiet fejn ikun 
hemm ksur tad-drittijiet tal-bniedem. Irridu niżguraw li l-Frontex timplimenta l-
leġiżlazzjoni Ewropea. Il-Frontex infisha għandha tkun ikkontrollata u ċċekkjata 
biex tiġi evitata kwalunkwe mġiba mhux xierqa fl-organizzazzjoni.  
 
 

9. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea torganizza, speċifikament għall-migranti 
ekonomiċi, il-possibbiltà li ċ-ċittadini jsirilhom skrinjar (dwar ħiliet ippruvati, 
sfond, eċċ.) fil-pajjiż tat-tluq; dan biex jiġi ddeterminat min ikun eliġibbli biex 
jiġi u jaħdem fl-UE, skont il-ħtiġijiet ekonomiċi/il-postijiet vakanti tal-pajjiż 
ospitanti. Dawn il-kriterji jridu jkunu pubbliċi u konsultabbli minn kulħadd. 
Dan jista' jsir billi titwaqqaf Aġenzija Ewropea għall-Immigrazzjoni (online).  
 
Nirrakkomandaw hekk għaliex b'dan il-mod il-persuni ma jkollhomx għalfejn 
jaqsmu l-fruntiera illegalment. Ikun hemm fluss ikkontrollat ta' persuni li jidħlu 
fl-UE, u dan jirriżulta f'inqas pressjoni fil-fruntieri. Fl-istess ħin, dan jagħmilha 
aktar faċli biex jimtlew il-postijiet tax-xogħol vakanti fil-pajjiżi ospitanti. 
 
 

10. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tiżgura li l-politika u l-faċilitajiet ta' 
akkoljenza f'kull fruntiera jkunu l-istess, filwaqt li jiġu rispettati d-drittijiet tal-
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bniedem u jiġu ggarantiti s-sikurezza u s-saħħa tal-migranti kollha (pereżempju 
n-nisa tqal u t-tfal).  
 
Nirrakkomandaw hekk għax it-trattament ġust u ugwali tal-migranti fil-fruntieri 
kollha għandu valur kbir għalina. Irridu nevitaw li l-migranti jdumu wisq fil-
fruntieri u li l-Istati Membri jikkrollaw taħt l-influss ta' migranti. L-Istati Membri 
għandhom ilkoll ikunu mgħammra tajjeb biex jilqgħuhom.  
 

Fluss 2: L-UE bħala sieħeb internazzjonali  
 
Sottofluss 2.1 Kummerċ u relazzjonijiet f'perspettiva etika 
 
 

11. Nirrakkomandaw li l-UE tinforza r-restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni ta' 
prodotti minn pajjiżi li jippermettu t-tħaddim tat-tfal. Dan għandu jsir permezz 
ta' lista sewda ta' kumpaniji li tiġi aġġornata perjodikament skont il-
kundizzjonijiet attwali. Barra minn hekk, nirrakkomandaw li jiġi żgurat aċċess 
gradwali għall-edukazzjoni għat-tfal li jibqgħux jaħdmu u li tiġi promossa s-
sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar it-tħaddim tat-tfal permezz ta' 
informazzjoni mfassla mill-kanali uffiċjali tal-UE, eż. kampanji u rakkonti. 
 
Nirrakkomandaw hekk għaliex nirrikonoxxu r-rabta bejn in-nuqqas ta' aċċess 
għall-edukazzjoni u l-prattika tat-tħaddim tat-tfal. B'din ir-rakkomandazzjoni 
rridu nqajmu kuxjenza fost il-konsumaturi, biex tonqos id-domanda għal 
prodotti magħmula mit-tħaddim tat-tfal u eventwalment din il-prattika tkun 
tista' tiġi abolita.  
 
 

12. Nirrakkomandaw li l-UE tistabbilixxi sħubijiet mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
tappoġġja l-infrastruttura tagħhom u tikkondividi l-kompetenzi bi skambju ma' 
ftehimiet kummerċjali reċiprokament favorevoli biex tgħinhom fit-tranżizzjoni 
lejn sorsi ta' enerġija ekoloġika. 
 
Nirrakkomandaw hekk sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz ta' sħubijiet kummerċjali u 
ftehimiet diplomatiċi. Dan jistabbilixxi relazzjonijiet tajbin fit-tul bejn l-UE u l-
pajjiżi li qed jiżviluppaw, u jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. 
 
 

13. Nirrakkomandaw li l-UE tintroduċi punteġġ ekoloġiku (eco-score) obbligatorju 
li jintwera fuq quddiem tal-prodotti kollha li jistgħu jinxtraw mill-konsumaturi 
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b'mod ġenerali. Il-punteġġ ekoloġiku jiġi kkalkulat fuq l-emissjonijiet mill-
produzzjoni u t-trasport u fuq kwalunkwe kontenut dannuż, abbażi ta' lista ta' 
prodotti perikolużi. Il-punteġġ ekoloġiku għandu jiġi ġestit u mmonitorjat minn 
awtorità tal-UE. 
 
Nirrakkomandaw hekk sabiex il-konsumaturi tal-UE jsiru aktar konxji mill-
impronta ambjentali tal-prodotti li jixtru. Il-punteġġ ekoloġiku jkun metodu ta' 
skalar applikabbli fl-UE kollha, biex jintwera faċilment kemm prodott ikun 
ekoloġiku. Il-punteġġ ekoloġiku għandu jinkludi kodiċi QR fuq in-naħa ta' wara 
ta' prodott, li jipprovdi aktar informazzjoni dwar l-impronta ambjentali tiegħu.  
 
Sottofluss 2.2 Azzjoni Internazzjonali dwar il-Klima 
 
 

14. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tadotta strateġija sabiex tkun aktar 
awtonoma fil-produzzjoni tal-enerġija tagħha. Entità Ewropea li tintegra l-
istituzzjonijiet tal-enerġija Ewropej eżistenti għandha tikkoordina l-iżvilupp 
tal-enerġiji rinnovabbli skont il-ħtiġijiet, il-kapaċità u r-riżorsi tal-Istati Membri 
filwaqt li tirrispetta s-sovranità tagħhom. Fl-implimentazzjoni ta' din l-
istrateġija, l-istituzzjonijiet ikunu qed jippromwovu l-qsim tal-għarfien. 
 
Nirrakkomandaw hekk għaliex id-dipendenza attwali tagħmilna vulnerabbli 
f'sitwazzjonijiet ta' tensjoni politika mal-pajjiżi li nimpurtaw mingħandhom. Din 
qed narawha sseħħ bħalissa bil-kriżi tal-elettriku. Madankollu, tali 
koordinazzjoni għandha tirrispetta s-sovranità ta' kull pajjiż. 
 
 

15. Nirrakkomandaw standards ambjentali ogħla għall-esportazzjoni tal-iskart fl-
UE u lejn pajjiżi terzi u kontrolli u sanzjonijiet aktar stretti biex jitwaqqfu l-
esportazzjonijiet illegali. L-UE għandha tagħti inċentiv akbar biex l-Istati 
Membri jirriċiklaw l-iskart tagħhom u jużawh għall-produzzjoni tal-enerġija. 
 
Nirrakkomandaw hekk sabiex titwaqqaf il-ħsara ambjentali li ssir meta ċerti 
pajjiżi jeħilsu mill-iskart tagħhom għad-detriment ta' oħrajn, speċjalment meta 
ma jiġux rispettati l-istandards ambjentali. 
 
 

16. Nirrakkomandaw li l-UE tinkoraġġixxi t-tranżizzjoni ambjentali li għaddejja 
b'mod aktar b'saħħtu billi tiffissa l-objettiv li telimina l-imballaġġ li jniġġes. Dan 
ikun jinvolvi l-promozzjoni ta' inqas imballaġġ jew imballaġġ li ma jagħmilx 
ħsara lill-ambjent. Sabiex jiġi żgurat li kumpaniji iżgħar ikunu jistgħu jadattaw 
irwieħhom, għandu jkun hemm għajnuna u aġġustamenti. 
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Nirrakkomandaw hekk għaliex hemm bżonn innaqqsu l-użu ta' riżorsi naturali, 
speċjalment ta' materja prima minn barra l-UE. Hemm bżonn ukoll innaqqsu l-
ħsara ġġenerata mill-Ewropej lid-dinja u l-klima tagħha. Appoġġ akbar lill-
kumpaniji ż-żgħar huwa kruċjali biex jiġi żgurat li dawn ikunu jistgħu jadattaw 
irwieħhom mingħajr ma jżidu l-prezzijiet. 
 
 

17. Nirrakkomandaw li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, flimkien, jeżaminaw aktar 
serjament il-kwistjoni tal-enerġija nukleari. Għandu jkun hemm aktar 
kollaborazzjoni rigward il-valutazzjoni tal-użu tal-enerġija nukleari u r-rwol 
tagħha fit-tranżizzjoni li l-Ewropa trid tikseb lejn l-enerġija ekoloġika. 
 
Nirrakkomandaw hekk għax il-kwistjoni tal-enerġija nukleari ma tistax tiġi 
solvuta minn pajjiż wieħed. Bħalissa hemm aktar minn mitt reattur f'nofs l-Istati 
Membri, u qegħdin jinbnew oħrajn. Peress li għandna grilja tal-elettriku komuni, 
l-elettriku li jipproduċu – b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju – huwa ta' 
benefiċċju għall-Ewropej kollha u jżid l-awtonomija enerġetika tal-kontinent 
tagħna. Barra minn hekk, però, irid jitqies ukoll li skart nukleari espost jew 
inċident jista' jaffettwa diversi pajjiżi. Tkun xi tkun l-għażla li ssir dwar jekk 
tintużax l-enerġija nukleari jew le, l-Ewropej għandhom jiddiskutuha flimkien u 
jibnu strateġiji aktar konverġenti filwaqt li jirrispettaw is-sovranità nazzjonali. 
 
 
Sottofluss 2.3 Promozzjoni tal-Valuri Ewropej 
 
 

18. L-UE għandha tkun aktar qrib taċ-ċittadini. Nirrakkomandaw li l-UE toħloq u 
ssaħħaħ ir-rabtiet maċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet lokali, bħall-gvernijiet lokali, 
l-iskejjel u l-muniċipalitajiet. Dan għandu jsir sabiex titjieb it-trasparenza, 
jintlaħqu ċ-ċittadini u titjieb il-komunikazzjoni magħhom dwar inizjattivi 
konkreti min-naħa tal-UE u informazzjoni ġenerali dwarha.  
 
Nirrakkomandaw hekk għaliex l-informazzjoni attwali dwar l-UE mhijiex 
aċċessibbli biżżejjed għall-gruppi kollha fis-soċjetà u mhix tasal għand iċ-ċittadini 
ordinarji. Sikwit tkun tedjanti, diffiċli biex tinftiehem, u ma tkunx faċli biex 
tintuża. Dan irid jinbidel biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkollhom viżjoni ċara tar-rwol 
u l-azzjonijiet tal-UE. Biex jitqajjem interess, l-informazzjoni trid tkun aktar faċli 
biex tinstab u tkun stimulanti, eċitanti u bil-lingwaġġ ta' kuljum. Is-suġġerimenti 
tagħna huma: żjarat fl-iskejjel minn politiċi tal-UE, radju, podcasts, posta diretta, 
stampa, kampanji bix-xarabanks, midja soċjali, assemblej taċ-ċittadini lokali u l-
ħolqien ta' task force speċjali biex titjieb il-komunikazzjoni tal-UE. Dawn il-miżuri 
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jippermettu liċ-ċittadini jiksbu informazzjoni dwar l-UE mingħajr il-filtri imposti 
mill-midja nazzjonali. 
 
 

19. Nirrakkomandaw parteċipazzjoni aktar b'saħħitha min-naħa taċ-ċittadini fil-
politika tal-UE. Nipproponu avvenimenti bl-involviment dirett taċ-ċittadini, 
bħall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Dawn għandhom jiġu organizzati 
fil-livell nazzjonali, lokali u Ewropew. L-UE għandha tipprovdi strateġija 
koerenti u direzzjoni ċentrali għal dawn l-avvenimenti. 
 
Nirrakkomandaw hekk għax avvenimenti ta' demokrazija parteċipattiva bħal 
dawn jipprovdu informazzjoni korretta dwar l-UE u jtejbu l-kwalità tal-politiki 
tagħha. L-iskop tal-avvenimenti għandu jkun li jiġu promossi l-valuri ewlenin tal-
UE – id-demokrazija u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini. Dawn l-avvenimenti joffru 
l-opportunità lill-politiċi juru liċ-ċittadini li għalihom hija importanti li ċ-ċittadini 
jkunu konxji mill-ġrajjiet kurrenti, u li għandhom ikunu involuti fit-tiswir 
tagħhom. Linji gwida ċentralizzati jagħtu lill-konferenzi nazzjonali u lokali forma 
koerenti u uniformi.  
 
 

Fluss 3: UE b'saħħitha f'dinja paċifika 
 
Sottofluss 3.1 Sigurtà u difiża 
 
 

20. Nirrakkomandaw li kwalunkwe "Armata Konġunta tal-Unjoni Ewropea" li tista' 
tinħoloq fil-futur tintuża primarjament għal finijiet ta' awtodifiża. Azzjoni 
militari aggressiva ta' kwalunkwe tip tkun prekluża. Fl-Ewropa, ir-rwol tal-
armata jkun li tagħti appoġġ fi żminijiet ta' kriżi bħal fil-każ ta' katastrofi 
naturali. Lil hinn mill-fruntieri Ewropej ikollha l-kapaċità biex tiġi skjerata 
f'territorji f'ċirkustanzi eċċezzjonali u esklużivament bil-mandat legali rispettiv 
tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u, għaldaqstant, skont il-liġi 
internazzjonali. 
 
Kieku din ir-rakkomandazzjoni kellha tiġi implimentata, l-Unjoni Ewropea tkun 
tista' titqies bħala sieħeb kredibbli, responsabbli, b'saħħtu u paċifiku fix-xena 
internazzjonali. Għaldaqstant, it-titjib fil-kapaċità tagħha li tirrispondi għal 
sitwazzjonijiet kritiċi kemm internament kif ukoll esternament mistenni 
jipproteġi l-valuri fundamentali tagħha. 
 
 
Sottofluss 3.2 Teħid ta' deċiżjonijiet u politika barranija tal-UE 
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21. Nirrakkomandaw li l-kwistjonijiet kollha deċiżi b'unanimità jinbidlu biex jiġu 
deċiżi b'maġġoranza kwalifikata. L-uniċi eċċezzjonijiet għandhom ikunu l-
ammissjoni ta' sħubija ġdida fl-UE u l-bidliet fil-prinċipji fundamentali tal-UE 
kif iddikjarat fl-Artikolu 2 tat-Trattat ta' Lisbona u fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 
 
Dan jikkonsolida l-pożizzjoni tal-UE fid-dinja billi jippreżenta front magħqud fil-
konfront ta' pajjiżi terzi u jħaffef ir-reazzjoni tagħha b'mod ġenerali u 
partikolarment f'sitwazzjonijiet ta' kriżi. 
 
 

22. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea ssaħħaħ il-kapaċità tagħha li tissanzjona 
lill-Istati Membri, lill-gvernijiet, lill-entitajiet, lill-gruppi jew lill-
organizzazzjonijiet kif ukoll lill-individwi li ma jirrispettawx il-prinċipji 
fundamentali, il-ftehimiet u l-liġijiet tagħha. Huwa kruċjali li jiġi żgurat li s-
sanzjonijiet li diġà jeżistu jiġu implimentati u infurzati malajr. Is-sanzjonijiet 
kontra pajjiżi terzi għandhom ikunu proporzjonali għall-azzjoni li tkun 
skattathom u għandhom ikunu effettivi u applikati f'waqthom. 
 
Sabiex l-UE tkun kredibbli u affidabbli, għandha tapplika sanzjonijiet fuq dawk li 
jmorru kontra l-prinċipji tagħha. Dawn is-sanzjonijiet għandhom jiġu infurzati u 
vverifikati malajr u attivament. 
 
 
Sottofluss 3.3 Pajjiżi ġirien u tkabbir 
 
 

23. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea talloka baġit speċifiku għall-iżvilupp ta' 
programmi edukattivi dwar il-funzjonament tal-UE u l-valuri tagħha. Dawn 
imbagħad jiġu proposti lill-Istati Membri, li, jekk jixtiequ, ikunu jistgħu 
jintegrawhom fil-kurrikuli tal-iskejjel tagħhom (skejjel primarji, sekondarji u 
universitajiet). Barra minn hekk, jista' jiġi offrut kors speċifiku dwar l-UE u l-
funzjonament tagħha lill-istudenti li jkunu jixtiequ jistudjaw f'pajjiż Ewropew 
ieħor permezz tal-programm Erasmus. L-istudenti li jagħżlu dan il-kors 
jingħataw prijorità fl-allokazzjoni tal-programmi Erasmus imsemmija. 
 
Nirrakkomandaw hekk biex jissaħħaħ is-sens ta' appartenenza għall-UE. Dan 
jippermetti liċ-ċittadini jidentifikaw aħjar mal-UE u jittrażmettu l-valuri tagħha. 
Barra minn hekk, itejjeb ukoll it-trasparenza fir-rigward tal-mod kif taħdem l-UE, 
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il-benefiċċji li tkun parti minnha, u l-ġlieda kontra l-movimenti anti-Ewropej. Dan 
għandu jservi ta' deterrent għall-Istati Membri biex ma joħorġux mill-UE. 
 
 

24. Nirrakkomandaw li l-UE tagħmel użu akbar mill-piż politiku u ekonomiku 
tagħha fir-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi oħra biex tevita li ċerti Stati Membri 
jgħaddu minn pressjonijiet ekonomiċi, politiċi u soċjali bilaterali. 
 
Nirrakkomandaw hekk għal tliet raġunijiet. L-ewwel nett, dan isaħħaħ is-
sentiment ta' għaqda fl-UE. It-tieni, reazzjoni unilaterali tipprovdi tweġiba ċara, 
b'saħħitha u aktar rapida sabiex jiġi evitat kwalunkwe tentattiv minn pajjiżi oħra 
biex jintimidaw u jistigaw politika repressiva kontra l-Istati Membri tal-UE. It-
tielet, dan isaħħaħ is-sigurtà tal-Unjoni u jiżgura li l-ebda Stat Membru ma jħossu 
eskluż jew injorat. Reazzjonijiet bilaterali jifirdu l-UE u din hija dgħufija li pajjiżi 
terzi jużaw kontra tagħna. 
 
25. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea ttejjeb l-istrateġija medjatika 
tagħha. Minn naħa waħda, l-UE għandha ssaħħaħ il-viżibbiltà tagħha fuq il-
midja soċjali u tippromwovi b'mod attiv il-kontenut tagħha. Min-naħa l-oħra, 
l-UE għandha tkompli torganizza konferenzi bħall-Konferenza dwar il-Futur 
tal-Ewropa fuq bażi annwali u fiżikament. Barra minn hekk, nirrakkomandaw 
ukoll li l-UE tkompli tinkoraġġixxi l-innovazzjoni permezz tal-promozzjoni ta' 
pjattaforma tal-midja soċjali Ewropea aċċessibbli. 
 
Nirrakkomandaw hekk peress li dan mhux biss jista' jilħaq liż-żgħażagħ, iżda 
jiġġenera wkoll aktar interess u involviment fost iċ-ċittadini Ewropej permezz 
ta' għodda ta' komunikazzjoni aktar attraenti u effettiva. Dawn l-avvenimenti 
bħall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa għandhom jippermettu liċ-ċittadini 
jkunu aktar involuti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jiżguraw li l-vuċi 
tagħhom tinstema'. 
 
 
26. Nirrakkomandaw li l-Istati Membri jaqblu dwar viżjoni b'saħħitha u 
strateġija komuni sabiex jarmonizzaw u jikkonsolidaw l-identità u l-unità tal-
UE qabel ma jippermettu l-adeżjoni ma' pajjiżi oħra. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex nemmnu li huwa essenzjali kemm li tissaħħaħ l-
UE kif ukoll li tiġi kkonsolidata r-relazzjoni bejn l-Istati Membri qabel ma tiġi 
kkunsidrata l-integrazzjoni ta' pajjiżi oħra.  Aktar ma jkun hemm stati li jidħlu fl-
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UE, aktar il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet ikun ikkumplikat fi ħdan l-Unjoni; 
għalhekk l-importanza li jiġu rieżaminati dawn il-proċessi ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet li jiġu vvutati permezz tal-proċess ta' unanimità. 
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Fluss 4: Il-migrazzjoni minn perspettiva umana  
 
Sottofluss 4.1 Rimedju tal-kawżi tal-migrazzjoni 
 
 
27. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tipparteċipa b'mod attiv fl-
iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u minn fejn hemm 
fluss għoli ta' migranti. L-UE, bl-għajnuna tal-korpi rilevanti (pereżempju 
NGOs lokali, politiċi lokali, ħaddiema fuq il-post, esperti, eċċ.), għandha 
tfittex modi biex tintervjeni paċifikament b'mod effiċjenti u attiv f'pajjiżi 
b'migrazzjoni importanti li kienu qablu mat-termini eżatti ta' kooperazzjoni 
mal-awtoritajiet lokali. Dawn l-interventi għandu jkollhom riżultati tanġibbli 
b'effetti li jistgħu jitkejlu. Fl-istess ħin, dawn ir-riżultati u l-effetti tanġibbli 
għandhom jiġu deskritti b'mod ċar sabiex iċ-ċittadini tal-UE jifhmu l-politika 
tal-għajnuna għall-iżvilupp imwettqa mill-Unjoni. F'dan is-sens, l-azzjonijiet 
ta' għajnuna għall-iżvilupp tal-UE għandhom isiru aktar viżibbli. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex, għalkemm l-UE qed taħdem fuq l-iżvilupp 
internazzjonali, jeħtieġ li tkompli tagħmel dan u tinvesti fit-trasparenza u l-
viżibbiltà fil-politika u l-azzjonijiet li twettaq. 
 
 
28. Nirrakkomandaw li jkun hemm qafas tax-xogħol Ewropew komuni, u 
b'hekk jiġu armonizzati l-kundizzjonijiet tax-xogħol madwar l-Unjoni 
(pereżempju l-paga minima, il-ħinijiet tax-xogħol, eċċ.). L-UE għandha 
tipprova toħloq standards komuni bażiċi dwar ix-xogħol biex tipprevjeni l-
migrazzjoni minn ċittadini li jitilqu mill-pajjiż ta' oriġini tagħhom biex ifittxu 
kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. Bħala parti minn dawn l-istandards, l-UE 
għandha ssaħħaħ ir-rwol tat-trade unions fil-livell transnazzjonali. B'dan il-
mod, l-UE tkun qed tqis il-migrazzjoni ekonomika interna (il-migrazzjoni taċ-
ċittadini tal-UE) bħala kwistjoni kritika.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex identifikajna li ħafna nies fl-UE jemigraw għal 
raġunijiet ekonomiċi, minħabba li hemm disparità bejn il-kundizzjonijiet tax-
xogħol tal-Istati Membri Ewropej. Dan iwassal għal effett ta' eżodu ta' mħuħ, li 
għandu jiġi evitat sabiex l-Istati Membri jżommu t-talent u l-forza tax-xogħol. 
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Għalkemm aħna nappoġġjaw il-moviment liberu taċ-ċittadini, naħsbu li l-
migrazzjoni taċ-ċittadini tal-UE bejn l-Istati Membri, meta sseħħ b'mod 
involontarju, hija dovuta għal raġunijiet ekonomiċi. Għalhekk huwa importanti 
li jiġi stabbilit qafas komuni tax-xogħol.  
 
 
Sottofluss 4.2 Kunsiderazzjoni minn perspettiva umana  
 
 
29. Nirrakkomandaw l-implimentazzjoni ta' politika konġunta u kollettiva 
dwar il-migrazzjoni fl-UE bbażata fuq il-prinċipju tas-solidarjetà. Irridu 
niffukaw fuq il-problema fir-rigward tar-rifuġjati. Proċedura komuni fl-Istati 
Membri kollha tal-Unjoni għandha tkun ibbażata fuq l-aħjar prattika u d-
drawwiet li dehru li rnexxew fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni. Din il-proċedura 
għandha tkun proattiva u eżegwita b'mod attiv kemm mill-awtoritajiet 
nazzjonali kif ukoll mill-amministrazzjoni tal-UE.  
 
Il-problema fir-rigward tar-rifuġjati tikkonċerna l-pajjiżi kollha fl-UE. Bħalissa, il-
prattiki fl-istati huma diversifikati wisq u dan għandu konsegwenzi negattivi 
kemm għar-rifuġjati kif ukoll għaċ-ċittadini tal-Unjoni. Għalhekk huwa meħtieġ 
approċċ koerenti u konsistenti. 
 
 
30. Nirrakkomandaw li l-UE żżid l-isforzi tagħha biex tinforma u teduka liċ-
ċittadini tal-Istati Membri dwar is-suġġetti relatati mal-migrazzjoni. Dan l-
għan għandu jintlaħaq billi t-tfal jiġu edukati, kmieni kemm jista' jkun, mill-
bidu tal-iskola primarja, dwar suġġetti bħall-migrazzjoni u l-integrazzjoni. 
Jekk nikkombinaw din l-edukazzjoni bikrija mal-attivitajiet tal-NGOs u l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ kif ukoll kampanji tal-midja b'firxa wiesgħa, 
nistgħu nilħqu bis-sħiħ l-għan tagħna. Barra minn hekk, għandha tintuża firxa 
wiesgħa ta' kanali ta' komunikazzjoni, minn fuljetti għat-televiżjoni u l-midja 
soċjali. 
 
Huwa importanti li nuru lin-nies li l-migrazzjoni għandha wkoll ħafna aspetti 
pożittivi, bħal ħaddiema addizzjonali. Irridu nenfasizzaw l-importanza li 
titqajjem kuxjenza dwar iż-żewġ proċessi, b'tali mod li n-nies jifhmu r-raġunijiet 
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u l-konsegwenzi tal-migrazzjoni biex tiġi abolita l-istigma li tiġi mill-fatt li tiġi 
perċepit bħala migrant.  
 
 
Sottofluss 4.3 Integrazzjoni  
 
31. Nirrakkomandaw li d-Direttiva 2013/33/UE dwar standards minimi 
dwar l-akkoljenza ta' persuni li jfittxu ażil fl-Istati Membri tiġi sostitwita 
b'regolament obbligatorju tal-UE li jkun applikabbli b'mod uniformi fl-Istati 
Membri kollha. Waħda mill-prijoritajiet għandha tkun li l-faċilitajiet ta' 
akkoljenza u l-akkomodazzjoni jittejbu. Nirrakkomandaw li jinħoloq korp ta' 
monitoraġġ speċifiku mill-UE għall-implimentazzjoni tar-regolament.  
 
Dan għaliex id-direttiva eżistenti mhijiex implimentata b'mod uniformi fl-Istati 
Membri kollha. Għandhom jiġu evitati kundizzjonijiet bħall-kampijiet tar-
rifuġjati ta' Moria. Għalhekk, ir-regolament rakkomandat għandu jiġi 
implimentat u jkollu sanzjonijiet obbligatorji. Fir-rigward tal-korp ta' 
monitoraġġ, dan għandu jkun b'saħħtu u affidabbli. 
 
 
32. Nirrakkomandaw li l-UE tiżgura li kull rifuġjat u kull persuna li tfittex 
ażil, matul il-proċess tal-proċedura ta' residenza, tattendi korsijiet tal-lingwa 
u ta' integrazzjoni. Il-korsijiet għandhom ikunu obbligatorji, mingħajr ħlas, u 
jinkludu assistenza personali għall-integrazzjoni inizjali. Għandhom jibdew fi 
żmien ġimagħtejn wara s-sottomissjoni tal-applikazzjoni ta' residenza. Barra 
minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti inċentivi u mekkaniżmi ta' sanzjonijiet.  
 
It-tagħlim tal-lingwa kif ukoll li wieħed jifhem il-kultura, l-istorja u l-etika tal-
pajjiż tal-wasla huma pass fundamentali lejn l-integrazzjoni. L-istennija twila 
għall-proċess ta' integrazzjoni inizjali għandha impatt negattiv fuq l-
assimilazzjoni soċjali tal-migranti. Il-mekkaniżmi ta' sanzjoni jistgħu jgħinu biex 
tiġi identifikata l-volontà tal-migranti li jintegraw. 
 
 

Fluss 5: Responsabbiltà u solidarjetà madwar l-UE 

 
Sottofluss 5.1 Distribuzzjoni tal-Migrazzjoni  
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33. Nirrakkomandaw li s-Sistema ta' Dublin tiġi sostitwita bi trattat 
legalment vinkolanti biex tiġi żgurata distribuzzjoni ġusta, ibbilanċjata u 
proporzjonata ta' persuni li jfittxu ażil fl-UE abbażi tas-solidarjetà u l-
ġustizzja. Bħalissa, ir-rifuġjati huma mitluba jressqu t-talbiet tagħhom għal 
ażil fl-Istat Membru tal-UE li jaslu fih l-ewwel. Din it-tranżizzjoni fis-sistema 
għandha ssir kemm jista' jkun malajr. Il-proposta tal-Kummissjoni tal-UE għal 
Patt Ġdid tal-UE dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil mill-2020 hija bidu tajjeb u 
għandha titqiegħed f'forma legali, peress li tinkludi kwoti dwar id-
distribuzzjoni tar-rifuġjati fost l-Istati Membri tal-UE. 
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li s-Sistema ta' Dublin attwali ma tirrispettax 
il-prinċipji tas-solidarjetà u l-ġustizzja. Dan ipoġġi piż kbir fuq il-pajjiżi fil-
fruntiera tal-UE, fejn il-biċċa l-kbira ta' persuni li jfittxu ażil l-ewwel jidħlu fit-
territorju tal-UE. L-Istati Membri kollha għandhom jerfgħu r-responsabbiltà 
biex jimmaniġġjaw il-flussi tar-rifuġjati fl-UE. L-UE hija komunità ta' valuri 
komuni u għandha taġixxi konsegwentement.  
 
 
34. Nirrakkomandaw li l-UE tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri tal-UE 
sabiex jipproċessaw it-talbiet għal ażil kemm b'pass aktar mgħaġġel kif ukoll 
skont standards konġunti. Barra minn hekk, għandha tiġi pprovduta 
akkomodazzjoni umanitarja lir-rifuġjati. Biex jitnaqqas il-piż minn fuq il-pajjiżi 
tal-wasla, nirrakkomandaw li r-rifuġjati jiġu rilokati fl-UE malajr u b'mod 
effiċjenti wara l-ewwel wasla tagħhom fl-UE sabiex it-talba tagħhom għal ażil 
tkun tista' tiġi pproċessata xi mkien ieħor fl-UE. Dan jirrikjedi appoġġ 
finanzjarju mill-UE kif ukoll appoġġ organizzattiv permezz tal-Aġenzija tal-UE 
għall-Ażil. Il-persuni li t-talbiet tagħhom għal ażil ikunu ġew miċħuda 
għandhom jintbagħtu lura lejn il-pajjiżi ta' oriġini tagħhom b'mod effiċjenti – 
dment li l-pajjiż ta' oriġini tagħhom jitqies bħala sikur. 
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li attwalment il-proċeduri tal-ażil qed jieħdu 
wisq żmien, u jistgħu jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor. Billi jitħaffu l-
proċessi tal-ażil, ir-rifuġjati jqattgħu inqas ħin jistennew id-deċiżjoni finali 
tagħhom dwar l-ażil f'faċilitajiet ta' akkomodazzjoni temporanja. Il-persuni li 
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jfittxu ażil u jiġu ammessi jistgħu jiġu integrati aktar malajr fil-pajjiż tad-
destinazzjoni finali tagħhom. 
 
 
35. Nirrakkomandaw appoġġ finanzjarju, loġistiku u operazzjonali b'saħħtu 
min-naħa tal-UE għall-ġestjoni tal-ewwel akkoljenza li eventwalment iwassal 
għall-integrazzjoni jew ir-ripatrijazzjoni ta' migranti irregolari. Il-benefiċjarji 
ta' tali appoġġ għandhom ikunu l-istati tal-fruntiera tal-UE li jġorru l-piż tal-
influss tal-migrazzjoni. 
 
Nirrakkomandaw appoġġ qawwi minħabba li xi stati tal-fruntiera tal-UE jġorru 
l-akbar piż mill-influss tal-migranti minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħhom. 
 
 
36. Nirrakkomandaw li l-mandat tal-Aġenzija tal-UE għall-Ażil jissaħħaħ 
biex l-Aġenzija tikkoordina u timmaniġġja d-distribuzzjoni ta' persuni li jfittxu 
ażil fl-Istati Membri tal-UE biex tinkiseb distribuzzjoni ġusta. Distribuzzjoni 
ġusta tirrikjedi li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-persuni li jkunu qed ifittxu ażil kif ukoll 
il-kapaċitajiet loġistiċi u ekonomiċi tal-Istati Membri tal-UE u l-ħtiġijiet 
tagħhom f'termini tas-suq tax-xogħol. 
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li koordinazzjoni u ġestjoni ċentralizzati tad-
distribuzzjoni ta' persuni li jfittxu ażil li hija meqjusa bħala ġusta, mill-Istati 
Membri kif ukoll miċ-ċittadini tagħhom, tipprevjeni sitwazzjonijiet kaotiċi u 
tensjonijiet soċjali, u b'hekk tikkontribwixxi għal solidarjetà akbar bejn l-Istati 
Membri tal-UE. 
Sottofluss 5.2 Approċċ komuni għall-ażil 
 
 
37. Nirrakkomandaw il-ħolqien ta' istituzzjoni globali tal-UE jew it-tisħiħ 
tal-Aġenzija tal-UE għall-Ażil biex tipproċessa u tiddeċiedi dwar talbiet għal 
ażil għall-Unjoni Ewropea kollha abbażi ta' standards uniformi. Din għandha 
tkun inkarigata wkoll minn distribuzzjoni ġusta tar-rifuġjati. Tali istituzzjoni 
għandha tiddefinixxi wkoll liema pajjiżi ta' oriġini huma sikuri u liema 
mhumiex, u għandha tkun responsabbli għar-ripatrijazzjoni ta' dawk il-
persuni li jfittxu ażil u li l-applikazzjoni tagħhom tkun ġiet miċħuda.  
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Nirrakkomandaw dan minħabba li l-politika attwali dwar l-ażil hija 
kkaratterizzata minn responsabbiltajiet ambigwi u standards differenti bejn l-
Istati Membri tal-UE. Dan iwassal għal trattament inkonsistenti fil-proċeduri 
tal-ażil madwar l-UE. Barra minn hekk, l-Aġenzija tal-UE għall-Ażil bħalissa 
għandha biss setgħa ta' persważjoni. Din tista' biss tagħti pariri lill-Istati 
Membri dwar kwistjonijiet ta' ażil.  
 
 
38. Nirrakkomandaw it-twaqqif, mingħajr dewmien, ta' ċentri tal-ażil 
iddedikati għall-minorenni mhux akkumpanjati fl-Istati Membri kollha tal-UE. 
Dan għandu jsir sabiex jiġu pprovduti akkomodazzjoni u kura lill-minorenni 
skont il-ħtiġijiet partikolari tagħhom, mal-ewwel opportunità.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex: 
1) ħafna minorenni x'aktarx ikunu trawmatizzati (ġejjin minn żoni ta' kunflitt); 
2) tfal differenti se jkollhom ħtiġijiet differenti (skont l-età, is-saħħa, eċċ.); 
3) jekk din ir-rakkomandazzjoni tiġi implimentata, din tiżgura li l-minorenni 
vulnerabbli u trawmatizzati jirċievu l-kura kollha meħtieġa mal-ewwel 
opportunità possibbli; 
4) peress li l-minorenni huma ċittadini Ewropej futuri u bħala tali, jekk jiġu 
ttrattati b'mod xieraq, għandhom jikkontribwixxu b'mod pożittiv għall-futur tal-
Ewropa. 
 
 
39. Nirrakkomandaw li tinħoloq sistema komuni u trasparenti għat-
trattament tal-ipproċessar rapidu ta' persuni li jfittxu ażil. Dan il-proċess 
għandu jipprevedi standard minimu u għandu jiġi applikat fl-Istati Membri 
kollha b'mod ugwali. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex: 
1) jekk tiġi implimentata, din ir-rakkomandazzjoni twassal għal mod aktar 
rapidu u trasparenti ta' kif jiġu ttrattati t-talbiet għal ażil; 
2) in-nuqqas ta' proċess tal-ażil mgħaġġel iwassal għal illegalità u kriminalità; 
3) l-istandards minimi kif imsemmija fir-rakkomandazzjoni tagħna għandhom 
jinkludu r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, is-saħħa u l-ħtiġijiet edukattivi tal-
persuni li jfittxu ażil; 
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4) l-implimentazzjoni ta' din ir-rakkomandazzjoni twassal għall-aċċess għall-
impjiegi u l-awtosuffiċjenza, li tippermetti kontribut pożittiv għas-soċjetà tal-
UE. Ir-regolarizzazzjoni tal-istatus tal-impjieg tipprevjeni l-abbużi fil-konfront 
tal-persuni li jfittxu ażil fl-ambjent tax-xogħol. Dan jista' jkun biss ta' benefiċċju 
għal integrazzjoni b'aktar suċċess ta' dawk kollha affettwati; 
5) is-soġġorni estiżi fiċ-ċentri tal-ażil għandhom konsegwenzi negattivi f'termini 
ta' saħħa mentali u benesseri tal-okkupanti. 
 
 
40. Nirrakkomandaw bil-qawwa reviżjoni sħiħa tal-ftehimiet u l-liġijiet 
kollha li jirregolaw l-ażil u l-immigrazzjoni fl-Ewropa. Nirrakkomandaw ukoll li 
jiġi adottat approċċ ta' "għall-Ewropa kollha". 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex: 
1) il-ftehimiet attwali kollha mhumiex fattibbli, mhumiex prattiċi, u 
m'għadhomx adatti għall-iskop tagħhom mill-2015 sal-lum; 
2) l-UE għandha tkun l-ewwel "aġenzija" li tiġġestixxi l-aġenziji u l-NGOs l-oħra 
kollha li jittrattaw direttament il-kwistjonijiet tal-ażil;  
3) l-Istati Membri affettwati huma dawk li fil-biċċa l-kbira jitħallew waħedhom 
biex jittrattaw din il-kwistjoni. L-attitudni "à la carte" ta' xi Stati Membri ma 
tirriflettix tajjeb fuq l-unità tal-UE; 
4) leġiżlazzjoni mmirata ġdida tippermetti futur aħjar għall-persuni kollha li 
jfittxu ażil u twassal għal Ewropa aktar unifikata; 
5) il-lakuni fil-leġiżlazzjoni attwali qed iwasslu għal kunflitti u diżarmonija 
madwar l-Ewropa u qed jikkawżaw żieda fl-intolleranza fost iċ-ċittadini Ewropej 
lejn il-migranti; 
6) leġiżlazzjoni aktar b'saħħitha u rilevanti twassal għal tnaqqis fil-kriminalità u 
l-abbużi tas-sistema attwali tal-ażil. 
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Anness: RAKKOMANDAZZJONIJIET OĦRA LI ĠEW IKKUNSIDRATI MILL-PANEL 
IŻDA MA ĠEWX ADOTTATI 
 
 
Fluss 1 Awtodipendenza u stabbiltà  
 
Sottofluss 1.1 Awtonomija tal-UE 
 
 
Nirrakkomandaw, fejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw jitolbu dan, programmi ta' 
intervent għall-iżvilupp ekonomiku bbażati fuq sħubijiet adattati għall-
ħtiġijiet ta' kull stat u/jew ftehimiet kummerċjali, wara studju inizjali tal-
potenzjal ekonomiku tagħhom u wara l-għoti ta' appoġġ ekonomiku u l-
iżgurar ta' taħriġ professjonali. 

Nirrakkomandaw hekk għaliex dan iwassal għall-iżvilupp tal-indipendenza 
industrijali, bil-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol li jtejbu s-sitwazzjoni/l-istatus 
ġenerali tal-migrazzjoni; dan jista' jservi wkoll biex jitjiebu l-ftehimiet 
kummerċjali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 
 
 

Fluss 2: L-UE bħala sieħeb internazzjonali  
 
Sottofluss 2.1 Kummerċ u relazzjonijiet f'perspettiva etika 
 
 
Nirrakkomandaw li l-UE tinkludi regolamenti li jobbligaw lill-impriżi 
jikkontrollaw il-katina tal-provvista tagħhom billi perjodikament jipprovdu 
rapport (tal-awditjar) sħiħ, u jistabbilixxu kundizzjonijiet li jippremjaw u 
jirrestrinġu l-importazzjoni skont kriterji etiċi. Skont id-daqs, l-impriża 
għandha tipprovdi rapport tal-awditjar intern u/jew estern.  
 
Nirrakkomandaw dan sabiex tiġi estiża l-perspettiva etika meta jsir kummerċ 
mal-UE permezz tal-monitoraġġ tal-attività tal-impriżi fil-katina tal-provvista fil-
pajjiżi kollha, l-inċentivar tal-kumpaniji biex iġibu ruħhom skont kriterji etiċi 
bħal fl-użu ta' prodotti perikolużi, id-drittijiet u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, it-
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tħaddim tat-tfal u l-ħarsien tal-ambjent. Din ir-rakkomandazzjoni ma tapplikax 
għal prodotti online mixtrija direttament mill-konsumatur. 
 
 
 
 
Fluss 3: UE b'saħħitha f'dinja paċifika 

 
Sottofluss 3.1 Sigurtà u difiża 
 
 
Nirrakkomandaw li l-arkitettura tas-sigurtà Ewropea attwali tiġi 
kkonċettwalizzata mill-ġdid bħala struttura supranazzjonali aktar effiċjenti, 
effettiva u kapaċi. Fl-aħħar mill-aħħar dan jirriżulta fil-ħolqien tal-"Armata 
Konġunta tal-Unjoni Ewropea". Dan l-iżvilupp għandu jinvolvi l-integrazzjoni 
gradwali u l-konverżjoni sussegwenti tal-forzi armati nazzjonali. Din l-
unifikazzjoni tal-kapaċitajiet u l-kapaċitajiet militari madwar l-Unjoni 
Ewropea tkun mistennija wkoll li trawwem integrazzjoni Ewropea 
permanenti. Il-ħolqien tal-Armata Konġunta tal-Unjoni Ewropea jkun 
jirrikjedi wkoll ftehim ġdid ta' kooperazzjoni man-NATO kif ukoll mal-Istati 
Membri tan-NATO li mhumiex Ewropej. 
 
Wara din ir-rakkomandazzjoni, nistennew li l-istrutturi militari fl-Unjoni 
Ewropea jkunu aktar kosteffiċjenti u kapaċi jirreaġixxu u jaġixxu fejn meħtieġ. 
Bħala konsegwenza ta' dan l-approċċ integrat, l-Unjoni Ewropea għandha tkun 
f'pożizzjoni aħjar biex taġixxi b'mod deċiżiv b'mod koordinat f'sitwazzjonijiet 
kritiċi. 
 
 

Fluss 4: Il-migrazzjoni minn perspettiva umana  
 
Sottofluss 4.1 Rimedju tal-kawżi tal-migrazzjoni 
 
 
Nirrakkomandaw li l-UE toħloq protokoll għal azzjoni rigward il-kriżi tar-
rifuġjati imminenti li se tirriżulta mill-kriżi klimatika. Bħala parti minn dan il-
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protokoll, l-UE trid tespandi d-definizzjoni ta' rifuġjati u ta' persuni li jfittxu 
ażil biex tkun komprensiva u tinkludi l-persuni affettwati mit-tibdil fil-klima. 
Peress li ħafna migranti mhux se jkollhom l-opportunità li jmorru lura lejn il-
pajjiżi ta' oriġini tagħhom minħabba li ma jkunux abitabbli, parti oħra tal-
protokoll għandha tiżgura li l-istituzzjonijiet isibu użi ġodda għal żoni 
affettwati mit-tibdil fil-klima sabiex jappoġġjaw lill-migranti li jkunu telqu 
minn dawn it-territorji. Pereżempju, żoni mgħarrqa jistgħu jintużaw biex 
jinħolqu parks tal-enerġija mir-riħ. 
 
 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex aħna lkoll responsabbli għall-kriżi klimatika. 
Għalhekk, għandna nerfgħu r-responsabbiltà fil-konfront ta' dawk li jintlaqtu l-
agħar. Minkejja li la għandna previżjonijiet u lanqas data konkreta dwar ir-
rifuġjati futuri minħabba l-klima, it-tibdil fil-klima huwa xi ħaġa li żgur se 
taffettwa ħajjet miljuni ta' persuni. 

 
 

Sottofluss 4.2 Kunsiderazzjonijiet minn perspettiva umana 
 
 
Nirrakkomandaw it-titjib immedjat u l-finanzjament ta' toroq u mezzi ta' 
trasport legali u umanitarji għar-rifuġjati minn żoni ta' kriżi b'mod organizzat. 
Is-sistema speċjali tat-Toroq Ewropej ta' Sikurezza (SER) għandha tiġi 
stabbilita u rregolata minn korp speċjali maħluq speċifikament għal dan il-
għan. Din l-aġenzija kkostitwita permezz tal-proċedura leġiżlattiva tingħata s-
setgħa bil-kompetenzi speċjali tagħha stess imnaqqxa fir-regoli ta' proċedura 
tagħha.  
 
It-traffikar tal-bnedmin u l-kuntrabandu huma kwistjonijiet serji li jeħtieġ jiġu 
indirizzati. Ir-rakkomandazzjoni tagħna ċertament twassal biex jonqos dan it-
tħassib.  
 
 
Sottofluss 4.3 Integrazzjoni 
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Nirrakkomandaw l-introduzzjoni ta' direttiva Ewropea li tiżgura li kull żona ta' 
għajxien f'kull Stat Membru ma jkunx jista' jkollha aktar minn 30% tal-
abitanti minn pajjiżi terzi. Dan l-għan għandu jintlaħaq sal-2030 u l-Istati 
Membri Ewropej jeħtiġilhom jiksbu appoġġ għall-implimentazzjoni tiegħu. 
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li distribuzzjoni ġeografika aktar uniformi 
twassal għal aċċettazzjoni aħjar tal-migranti mill-popolazzjoni lokali u, 
għalhekk, integrazzjoni aħjar. Dan il-perċentwal kien ispirat minn ftehim 
politiku ġdid fid-Danimarka.  
 
 
 


